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RIWA-Rijn en RIWA-Maas

60 jaar RIWA: een oneindige geschiedenis?
Ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan heeft RIWA 
een brochure uitgebracht. In de brochure worden de ver-
worvenheden van de afgelopen 60 jaren naast de nieuwe 
aandachtspunten voor de komende tijd gezet.

De waterkwaliteit van de grote rivieren is in de afgelopen de-
cennia sterk vooruitgegaan. De Vereniging van Rivierwater-
bedrijven – RIWA – die zestig jaar geleden is opgericht, heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd voor schone 
rivieren. Een derde van het Nederlandse drinkwater wordt 
namelijk gemaakt uit het water van de Rijn en Maas. In Bel-
gië wordt ruim een kwart van de drinkwaterbehoefte uit de 
Maas en Schelde voorzien. Met die kwaliteitsverbetering is 
echter de taak voor RIWA nog niet voorbij. RIWA staat tegen-
woordig voor de taak natuurvreemde stoffen op te sporen die 
problemen kunnen geven bij de drinkwaterbereiding. Daarbij 
tekenen zich enkele nieuwe specifieke groepen af die door 
overheden als ecologisch onschadelijk worden gezien, waar-
door normen grotendeels ontbreken, maar die in hun aard 
wel degelijk een probleem vormen bij de drinkwaterbereiding.

Jaarrapporten Rijn en Maas 2010
De sectie Rijn van RIWA heeft het jaarlijkse rapport over 
de waterkwaliteit in 2010 gepubliceerd. Dit gebeurde op 
15 juni 2011 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van 
de vereniging. Het Rijnrapport verschijnt zoals gebrui-
kelijk zowel in gedrukte vorm als in PDF, en wordt in het 
Nederlands en Duits uitgebracht. Het Maasrapport, dat  
op 19 september 2011 is uitgebracht als PDF in het Ne-
derlands en Frans, zal ook in beperkte oplage worden 
gedrukt.

In het jaarrapport 2010 van de Rijn slaat directeur Peter 
Stoks een positieve toon aan in zijn inleiding. Hij is verheugd 
om te kunnen constateren dat de in het vorige jaarrapport ge-
signaleerde daling in de frequentie en intensiteit van veront-
reinigingen met MTBE en ETBE ook in 2010 heeft doorgezet. 
Kennelijk hebben de inspanningen van zowel de Europese 
vereniging van etherproducenten (EFOA) als het Noordrijn-
Westfaalse milieuministerie effect gehad. De intensieve con-
troles van de Duitse Wasserschutzpolizei op het Rijnstroom-
traject bovenstrooms van Lobith, waarbij zelfs overtreders 
“aan de ketting” zijn gelegd, zullen hier mede debet aan zijn 
geweest. Niettemin bepleit RIWA bij de Nederlandse over-
heid om de MTBE-problematiek serieus te blijven nemen: er 
is immers geen garantie dat de verontreinigingen niet weer 
zullen toenemen indien de controles aan Duitse zijde worden 
verminderd.
 Ook de dalingen in de gehalten van zware metalen 
en complexvormers zoals EDTA hebben zich in 2010 door-
gezet. Positief zijn ook de resultaten van een internationale 
meetcampagne over meerdere jaren naar nieuwe bestrij-
dingsmiddelen. Voorbeelden van deze middelen zijn iprodi-

on, ethofomesaat, dimethenamid-p en carbendazim, als-
mede de metabolieten desfenylchloridazon en DMS (afkom-
stig van tolylfluanide). Van deze middelen was het gebruik 
en daarmee het vóórkomen in het oppervlaktewater van de 
Rijn nog vrijwel onbekend. De aangetroffen gehalten geven 
vooralsnog geen reden tot zorg. Zorgelijk blijven echter wel 
de ontwikkelingen met betrekking tot vele door consumenten 
gebruikte stoffen die hoofdzakelijk via communale rioolwater-
zuiveringen in het oppervlaktewater komen. Te denken valt 
aan geneesmiddelen, kunstmatige zoetstoffen en anticorro-
siemiddelen die onder andere in vaatwastabletten worden 
toegepast.

De Maas in 2010
De algemene waterkwaliteit van de Maas is de afgelopen ja-
ren gestaag verbeterd. Dit blijkt uit het jaarrapport  “De kwa-
liteit van het Maaswater in 2010” van RIWA-Maas. De zui-
vering van huishoudelijk afvalwater en de vermindering van 
industriële lozingen in de afgelopen decennia zijn hiervoor 
cruciaal geweest.
 Bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds aanwezig in het 
Maaswater. Helaas worden de milieukwaliteitsnormen nog te 
vaak overschreden, maar het aantal overschrijdingen neemt 
wel af. RIWA verwacht veel van innovatieve technieken in 
landbouw en openbare ruimte en stimuleert de ontwikkeling 
hiervan. RIWA-Maas is verheugd over deze ontwikkelingen 
maar wijst tegelijkertijd op het feit dat de waterkwaliteitsver-
betering vooral betrekking heeft op stoffen waarvoor in de 
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regelgeving normering is opgenomen. Sinds meerdere jaren 
onderzoekt RIWA het Maaswater ook op “nieuwe stoffen”, 
waarvoor nog geen normen bestaan. 
 RIWA bepleit om ook voor deze stoffen tot een ge-
nerieke normstelling te komen. Ook al is het drinkwater dat 
nu uit het Maaswater wordt geproduceerd veilig en betrouw-
baar, daarmee kan voorkómen worden dat de huidige drink-
waterzuiveringen uitgebreid moeten worden en dat daardoor 
de drinkwaterprijs substantieel zou stijgen. Dit past binnen 
de Europese Kaderrichtlijn Water, die de lidstaten verplicht 
om de waterkwaliteit van de rivieren zodanig te verbeteren, 
dat op termijn het niveau van drinkwaterzuivering kan worden 
verlaagd.

Rapporten Maas meetcampagnes glyfosaat 
en bromide 2010 gepubliceerd
Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en zijn afbraak-
product aminomethylfosfonzuur (AMPA) behoren al 15 
jaar tot de belangrijkste probleemstoffen voor de berei-
ding van drinkwater uit Maaswater. De resultaten van de 
in 2010 uitgevoerde derde glyfosaat/AMPA meetcampag-
ne bevestigen dat het drinkwatercriterium nog steeds op 
vele plaatsen wordt overschreden, zowel in de Maas zélf 
als in haar zijrivieren. 

Het is bemoedigend dat dit criterium in 2010 15% minder 
vaak werd overschreden dan in 2008 en dat op de meeste 
plaatsen duidelijk lagere maximumgehaltes werden geme-
ten. Feit blijft echter dat in Nederland geen oppervlaktewater 
voor de drinkwaterbereiding mag worden onttrokken, wan-
neer dat oppervlaktewater niet aan de drinkwaternorm (0,1 
µg/l) voldoet. RIWA pleit ervoor om terreinen duurzaam te 
beheren, zodanig dat de emissies van bestrijdingsmiddelen 
als glyfosaat geen waterkwaliteitsproblemen meer opleve-
ren. In samenspraak met betrokkenen blijft RIWA werken 
aan oplossingen, bijvoorbeeld in de Regiegroep Duurzaam 
Beheer Openbare Ruimte en het kennisnetwerk Duurzaam 
Terreinbeheer van CROW. Tevens werken we mee aan een 
advies over de invulling van een verbod op niet-commercieel 
gebruik van glyfosaat conform ‘de motie Grashoff’.

Bromide
Bromidegehaltes in het Maaswater zijn verhoudingsgewijs 
hoog, zo blijkt uit de meetcampagne bromide 2010. Het bro-
mide in de Maas is deels van natuurlijke en deels van indu-
striële oorsprong. Als biologisch niet afbreekbare stof wordt 
bromide in afvalwaterzuiveringsinstallaties niet verwijderd. 
Bij de drinkwaterzuivering is bromide alléén met behulp van 
kostbare ontziltingstechnieken te verwijderen. Als er voor de 
desinfectie bij drinkwaterzuivering ozon wordt gebruikt wordt 
bromaat gevormd. Voor bromaat geldt in Nederland een 
strenge drinkwaternorm van 1 µg/l. De beste garantie voor 
een minimale bromaatvorming als ozon wordt toegepast is     
dat het te zuiveren water minder dan 70 µg/l bromide bevat.

Heisa in Duitsland over biocidelozing in de 
Rijn door Zwitserse kerncentrale
Eind juni loosde de Zwitserse kerncentrale Leibstadt 
2,8 ton van het biocide tetrakis(hydroxymethyl)fos-
foniumsulfaat (THPS) en 17 ton natriumhypochlo-
riet in de Rijn. De biociden was ingezet om legio-
nella te bestrijden in de koeltoren van de centrale. 

Hoewel de lozing werd gemeld binnen het Waarschuwings- 
en Alarmplan Rijn kwamen er in eerste instantie geen reac-
ties los. Na een melding door de IAWR in de plenaire ver-
gadering van de Internationale Commissie ter Bescherming 
van de Rijn raakte de informatie in een stroomversnelling. 
In Duitsland kwam het bericht in tv-nieuwsuitzendingen en 
diverse kranten. Hierin werd de nodige kritiek geuit op Zwit-
serland, die niet voldoende nadruk zou hebben gelegd op de 
mogelijke gevolgen van deze lozing op de innamepunten van 
de drinkwaterbedrijven langs de Rijn, inclusief de eigen Zwit-
serse. Verschillende waterbedrijven langs de Rijn hebben 
vanwege deze lozing hun inname gestaakt. In de onlangs 
gehouden vergadering van de Werkgroep Waterkwaliteit en 
Emissies van de ICBR is deze lozing nogmaals diepgaand 
besproken. Zwitserland heeft andermaal spijt betuigd over 
de gang van zaken maar bleef van mening dat inhoudelijk-
technisch gezien, de gekozen benadering acceptabel was.    

Agenda
12-10 Congres Drinkwaterwet, Drijvend Paviljoen 
 Rotterdam, 13.00 - 17.00 uur
8-11 en UNECE Seminar on the occasion of the twenty-fifth 
9-11  anniversary of the Sandoz accident, Bonn
13-11 t/m Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
17-11 (SETAC) North America, Boston
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